MADDE GEREKÇELERİ
(Yönetmeliğin değişiklik yapılması önerilen madde numaralarıdır)
3- 5450 sayılı Kanun gereğince kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı olarak faaliyet
gösteren okul ve kurumlar Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Bu nedenle, 5450 sayılı
Kanun dayanak maddesine alınmıştır.
4- Çok programlı liseler ile ilgili hususların Yönetmelik kapsamına alınması, orta
öğretim sistemindeki yeni yapılanmaya paralel olarak çerçeve öğretim programı ve
uygulamalarda karşılaşılan sorunları en aza indirmek amacıyla atölye, laboratuvar ve
meslek dersleri öğretmeni ile şef tanımları eklenmiştir.
5- 5450 sayılı Kanunla Bakanlığımıza devredilen okul ve kurumların amaçlarının da
ilkeler arasında yer almasını sağlamak amaçlanmıştır. (Sağlık Eğitimi Dai.Bşk. teklifi)
11- İlin mesleki eğitim ihtiyacının tespitinde, istihdam imkanlarının da göz önünde
bulundurulmasını sağlamak amaçlanmıştır.
Başbakanlığın 2006/30 sayılı Genelgesinde de bu hususa yer verilmiştir.
26- 4857 sayılı İş Kanununda, diğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan
atıfların bu Kanuna yapılmış sayılacağı hükmü bulunmasına rağmen, Kanun numarasıyla
birlikte ilgili madde numarasının da değişmesi nedeniyle maddede değişiklik yapılmaktadır.
27- Askerlik süresi içerisinde yapılan meslekle ilgili çalışmaların pratik eğitim süresi
olarak değerlendirilmesi sağlanmaktadır.
31- Anadolu türü orta öğretim kurumlarında yabancı dille eğitim yerine iyi bir yabancı
dil öğretimi hedeflendiğinden, bazı derslerin öğretiminin yabancı dille yapılmasına ilişkin
düzenlemeler kaldırılmış, modüler çerçeve öğretim programlarının uygulanacağına ilişkin
düzenlemelere yer verilmiştir.
32- Bakanlığımızca ve yerel düzeyde çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla
protokoller imzalanarak ve projeler uygulamaya konularak kurslar açılmaktadır. Bu kurslarda
uygulanacak programların hazırlanması ile ilgili açıklamalara yer verilmektedir.
35- Programların süresi, yeni program yaklaşımları dikkate alınarak yeniden
düzenlenmiştir. Okutulacak modüllerin seçiminde zümre toplantılarına sektör temsilcilerinin
katılımı ve katkısına yer verilmektedir. Çıraklık eğitiminde derslerin yoğunlaştırılarak da
verilebileceği belirtilmektedir.
36- Programların uygulanış yeri, çerçeve öğretim programları dikkate alınarak yeniden
düzenlenmektedir.
38- Mesleki ve teknik eğitimde uygulanan program çeşitlerine göre sınavsız öğrenci
alınan okullara kayıt kabul esasları, kurum yönetimlerince öğrenci/ kursiyerlerden istenilecek
belgeler düzenlenmektedir. Kayıtlarda ikametgah belgesi, pul ve zarf istenmesine son
verilmektedir. İş ve işlemlerin yürütülmesinde elektronik ortamdan yararlanma ve e-devlet
uygulamalarına yer verilmektedir.
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41- Öğrenci yerleştirme komisyonlarınca Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde engelli öğrencilerin mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarına
yerleştirilmesi ile ilgili düzenleme yapılmaktadır.
42- Okullarda öğrenci kütük defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına imkan
sağlanmaktadır. Okullarda kullanılan yazılımlarla kayıtların veri tabanında izlenmesi ve
saklanması mümkün hâle gelmiştir. Bu uygulama aynı zamanda kırtasiyeciliği de ortadan
kaldıracaktır.
43- Okullarda öğrenci kütük defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına imkan
sağlanmaktadır.
47- Madde Anadolu mesleki ve teknik orta öğretim programlarına öğrenci kayıtları ile
ilgili düzenlemeleri içermekte iken 5450 sayılı Kanunla Bakanlığımıza bağlanan okul ve
kurumlara da merkezi sistemle öğrenci alımına imkan sağlamak üzere merkezi sistemle
öğrenci alınan okullar olarak düzenlenmiştir.
Başvuru ve tercihlerin elektronik ortamda gerçekleşmesi nedeniyle kontenjan
tespitinin ekim ayı yerine mayıs ayı içerisinde yapılması ve kılavuzda yayımlanması
amaçlanmaktadır.
48- Merkezi sistemle öğrenci alınacak okullar belirlenmekte, güncel uygulamalara
paralel düzenleme yapılmaktadır.
49- Merkezi sistemle yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ve açık kalan kontenjanlara ön
kayıtla öğrenci alınası ile ilgili düzenlemelere yer verilmektedir.
50- Denizcilik eğitimi görecek öğrenciler için yapılan mülakat ve kondisyon sınavının
adı uygulamada mülakat ve beden yeterliliği olarak güncellenmiştir. Ayrıca yeni çerçeve
öğretim programlarına göre halkla ilişkiler ve organizasyon, eğlence hizmetleri, gazetecilik,
grafik ve fotograf gibi bazı alanlarda özel yetenek sınavına ihtiyaç duyulduğundan maddede
buna göre düzenleme yapılmaktadır.
51- Merkezi sistemle öğrenci alınan okullara, 12’den az öğrencinin kayıt olması
hâlinde bu öğrencilerin kayıt kabul şartlarını taşıdıkları başka bir alana kaydedileceği
hususuna yer verilmektedir.
52- Orta öğretimdeki yeni yapılanma çerçevesinde, 10 uncu sınıfta alana geçiş ve
teknik lise programlarına geçiş işlemleri yeniden düzenlenmektedir.
Teknik lise dışındaki programlarda 10 uncu sınıfta alana yöneltme çalışmalarının
Bakanlığımızca yayımlanan 2006/32 sayılı Genelge çerçevesinde 9 uncu sınıf yılsonu başarı
puanının % 50, ilköğretim okulu diploma notunun % 30 ve yöneltme tavsiyesinin % 20
oranında etkilendirilmesi hususuna yer verilmektedir. İlk uygulama döneminden bu güne
kadar bu sistemle ilgili bir eleştiri ulaşmamıştır.
53- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yeniden yapılandırılması kapsamında
teknik liseler ile diğer orta öğretim kurumlarında 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta da dal
kontenjanlarının belirlenmesi hususlarına yer verilmektedir.
Norm kadro uygulamaları esas alınarak, alana kayıtlarda en az 12, dala kayıtlarda en
az 8 öğrencinin kayıt yaptırmış olması hâlinde şube oluşturulması öngörülmektedir. Yalnız bir
alanda eğitim yapılan okullarda alana geçiş yapacak öğrenci sayısının 12’den, bir alanda
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eğitim gören toplam öğrenci sayısının 8’den az olması durumunda da mevcut öğrencilerle
eğitime devam edilebilmesine imkan sağlanmaktadır.
54- Orta öğretimin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında orta öğretim
kurumlarının 9 uncu sınıfı ortak sınıf olacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu nedenle teknik
liselerin öğrenci kaynağının orta öğretim kurumlarının genelini kapsayacak şekilde
genişletilmesi amaçlanmıştır. Anadolu türü orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden
isteyenlerin de teknik liseye geçişlerine imkan sağlanmaktadır. Bunun yanında, Anadolu
meslek liselerinin 9 uncu sınıfında öğrenim gören öğrencilerden isteyenlerin de kontenjanı
bulunan Anadolu teknik liselerine geçiş yapabilmeleri mümkün hâle gelmektedir. Sınıf tekrarı
sonunda gerekli başarı ortalamasını tutturan öğrencilerin teknik liseye geçişleri de mümkün
olmaktadır.
Teknik liseye geçişe esas dersler aynı kalmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Orta
Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan düzenlemelere paralel
olarak geçişe esas başarı ölçütü yıl sonu notu yerine yıl sonu puanına göre gerçekleşecektir.
55- Teknik lise için başvuruların elektronik ortamda alınabilmesine imkan
sağlanmakta, teknik lise öğrenci kayıt kabul işlemlerinin de kayıt-kabul ve nakil
komisyonunca yapılması öngörülmektedir.
58- Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav
Yönetmeliğinde ve bu Yönetmelikte staj çalışmalarını tamamlamayanlara diploma
düzenlenmemesi hükmü yer almasına rağmen staj çalışmalarının ne kadar sürede
tamamlanması gerektiği hükmü yer almamaktadır. Eklenen son fıkra ile stajı tamamlama
süresi öğrenim süresi ile sınırlı tutularak konu netleştirilmektedir. Mevcut uygulamada, 10 yıl
önce staj çalışmasını tamamlamadığı için diploma düzenlenemeyen bir vatandaş, şu anda
gelip staj çalışması yapacağım derse staja gönderilmesine bir engel bulunmamaktadır.
Okul döner sermaye çalışmaları, sempozyum, çalıştay, düğün, sergi ve benzeri
mesleki uygulamalarda görev alan öğrencilerin bu çalışmaları staj çalışması kapsamında
değerlendirilmektedir.
59- Ortaöğretimin yeniden yapılandırılması çerçevesinde tüm ortaöğretim
kurumlarının öğretim süresi 4 yıl olmuştur. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 30 uncu
maddesi gereğince, staj süresi, dört yıllık mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları için ön
görülen 300 saat olarak düzenlenmiştir.
60- Staj çalışması yapılacak işyerlerinin, müdür veya koordinatör müdür yardımcısı
başkanlığında kurulan komisyon marifetiyle belirleneceği hususuna yer verilmektedir.
71- Millî eğitim müdürlüklerince, işletmelerden gelen geliştirme ve uyum kurslarına
katılan kursiyer sayılarının elektronik ortamda Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi
öngörülmektedir.
73- Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav
Yönetmeliğinin yeni adı yazılmış, ayrıca, öğrencilerin bir ders yılında yapabilecekleri azami
özürsüz devamsızlık süresi 10 günden 20 güne çıkarıldığından, devamsızlıklarla ilgili olarak
velilere yapılacak tebligat süreleri de yeniden belirlenmektedir.
Kurum müdürlüğünce,
- Özürsüz olarak beş gün okula devam etmeyen öğrencilerin velilerine birinci defa, 10
güne ulaşanların velisine ikinci defa uyarı mektubu, 15 güne ulaşanların velilerine de üçüncü
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defa öğrencinin devamının sağlanmaması hâlinde kaydının silineceği hususunda bildirimde
bulunulması,
-Birinci ve ikinci tebligatın normal postayla, üçüncü tebligatın ise iadeli taahhütlü
postayla yapılması,
- Devamsızlık nedeniyle başarısız duruma düşenlerin işletmelerde meslek eğitimi
sözleşmelerinin feshedilerek sigorta primlerinin ödenmesine son verilmesine
İlişkin düzenleme yapılmaktadır.
Öğrencinin devam devamsızlığıyla ilgili bilgilendirme hizmetlerinde telefon, mesaj
ve/veya e-posta gibi çağdaş iletişim araçlarından da yararlanılacaktır.
75- Yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarına devam eden öğrencilerin
devamsızlık durumları ile ilgili belirsizlikleri netleştirmek amacıyla, en az bir ders yılı süreli
kurslar için orta öğretim kurumlarında uygulanan devamsızlık sürelerinin uygulanması, daha
kısa süreli kurslarda ise kurs süresinin % 20’sinden fazla olmaması esası getirilmektedir.
Olgunlaşma programlarında bitirme projesi ile ilgili araştırma yapan öğrencilere, bir
öğretim yılında 10 günü geçmemek ve belgelendirmek kaydıyla devamsızlık süresinden
sayılmamak üzere okul müdürü tarafından izin verilebilecektir.
76- Mesleki ve teknik orta öğretim programlarına öğrenci nakil ve geçişleri, orta
öğretimde yeniden yapılanma ilkeleri çerçevesinde yeniden belirlenmektedir. Nakil şartları
sadeleştirilerek Anadolu Liseleri Yönetmeliği ile de paralellik sağlanmaktadır.
80- 10 gün içinde başka bir okula nakil yaptırmayan veya okuluna geri dönmeyen
öğrencilerin, 10 günden sonraki süreler devamsızlıkla ilgili hükümler uygulanmak üzere
kayıtlarının yapılmasına imkan sağlanmaktadır. Açık olmayan uygulama netleştirilmektedir.
81- Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin yeni adı yazılmaktadır.
82- İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan düzenlemelere paralel düzenleme
yapılmaktadır.
83- İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin girmek zorunda oldukları yıl sonu
beceri sınavının şekline (yazılı, yazılı/uygulamalı vb), sınavın değerlendirme kriterlerine ve
özürleri nedeniyle bu sınava giremeyenlerin engel sınavına alınmalarına ilişkin düzenlemeler
yapılmaktadır.
87- Maddede, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav
Yönetmeliğinin yeni adı yer almaktadır.
88- Maddenin ikinci fıkrasında yıl sonu başarısına ilişkin düzenleme yer almakta,
beşinci fıkrasında, olgunlaşma enstitüsü programlarında bitirme projesi uygun
görülmeyenlere, eksikliklerini tamamlamak üzere verilecek ek süredeki belirsizlik en fazla 8
hafta olarak düzenlenmektedir.
Yedinci fıkrada yapılan düzenleme ile, kursiyerlerin bitirme projesi ile elde edilen
ürün veya tasarım modelleri konusunda değerlendirme komisyonuna sunum yapması, proje
dosyası ve eklerinin değerlendirilmek üzere tutanakla komisyona teslim edilmesi
öngörülmektedir.
Maddeye eklenen son fıkra ile, proje dosyası ve eklerinin bir yıl saklanması, bu süre
sonunda proje sahibine tutanakla iade edilmesi düzenlenmektedir.
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90- Telafi eğitiminin şekli, yeni program yapısına göre yeniden düzenlenmekte, bu
eğitimin yoğunlaştırılarak okutulması halinde her sınıfa ait programın bir dönem bütünlüğü
içinde değerlendirilmesi önerilmektedir.
93- Telafi eğitiminin uygulama şekli modüler program yapısına göre yeniden
düzenlenmektedir.
94- Başarının değerlendirilmesinde Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim kurumları
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine uyum sağlanmaktadır. Daha önce ortalama yükseltme
sınavları yapılmaz ilkesine karşılık, bütün sınıflarda toplam sorumlu ders sayısı 2 ile
sınırlandırıldığından, ortalama yükseltme sınavı yapılmasına da imkan tanınmaktadır.
95- Telafi eğitimini tamamlayanlara meslek lisesi diploması düzenlenmesi ile ilgili
bazı belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla düzenleme yapılmıştır.
98- Öğretmenler kurulu toplantılarına gerektiğinde okul koruma derneği
temsilcilerinin de katılması yolundaki düzenleme, koruma derneklerinin okullarla organik
bağının kalmaması nedeniyle çıkarılmıştır.
Öğretmenler kurulunda, ayrıca mesleki rehberlik, mezunların izlenmesi ve istihdam,
nöbet uygulamaları, personel ve öğrencilerin kılık-kıyafetleri gibi konuların da görüşülmesi
öngörülmektedir.
105- 4734 sayılı Kanun gereğince, kurumlarda satın alma komisyonunun yerini ihale
komisyonu almıştır.
(h) bendindeki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütme komisyonu,
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde “Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
komisyonu” olarak yer aldığından terim düzeltilmiştir.
106- 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak satın alma komisyonu ihale
komisyonu olarak değiştirilmektedir.
107- Satın alma iş ve işlemleri 4734 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan
mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu nedenle madde de ilgili mevzuata atıfta
bulunulmaktadır
108- Muayene ve kabul komisyonu çalışmaları 4734 sayılı Kanun ve buna bağlı
olarak çıkarılan mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu nedenle madde de ilgili
mevzuata atıfta bulunulmaktadır
109- Sayım komisyonunun kuruluşu ve görevleri ile ilgili olarak “Taşınır Mal
Yönetmeliği” ne atıfta bulunulmaktadır.
110- Değer tespit komisyonu kuruluşu ve görevleri ile ilgili olarak “Taşınır Mal
Yönetmeliği” ne atıfta bulunulmaktadır.

112- Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonunun kuruluşu yeniden
düzenlenmiştir.
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113- Maddede geçen Sınıf Geçme Yönetmeliğinin adı Sınıf Geçme ve Sınav
Yönetmeliği olarak düzeltilmekte, merkezi sistemle öğrenci alınan ve özel yeteneği gerektiren
alanlara girmek isteyen öğrencilere uygulanan mülakat/mülakat ve kondisyon sınavının adı
mülakat/mülakat ve beden yeterliliği/özel yetenek sınavı olarak değiştirilmektedir.
Ayrıca çıraklık eğitiminde uygulanan sınavlarla ilgili düzenlemeye yer verilmektedir.
114- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri komisyonu, yönetmeliğine uygun
olarak ifade edilmektedir.
122- Diploma harçlarının yatırılmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
125- Modüler program yapısı gereği, mesleki eğitimini tamamlayanlar ile her hangi
bir kademesinden ayrılanlara verilecek öğrenim belgelerinde öğrenimleri süresince aldıkları
modüllerin yer alması amaçlanmaktadır.
137- Maddede sadeleştirme yapılmaktadır.
140- Uygulama sınıfları valiliklerce, çocuk kulüpleri Bakanlıkça açıldığından
düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.
152- İkinci fıkranın (a) bendinde, yıllık ders planının hazırlanmasında yeni program
yapısına göre ilgili dersin çerçeve öğretim programı ile birlikte okutulacak modüllerin de
dikkate alınması, maddeye eklenen (ç) bendi ile çıraklık eğitiminde meslek dersleri zümre
öğretmenler kurulunca pratik eğitim içeriğinin belirlenerek, yıllık planlarına eklenmesi
hususları düzenlenmektedir
154- Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine göre güncellenmektedir.
157- Atıf yapılan yönetmeliğin adı güncellenmiştir.
161- Ders saatinin 40 dakika, işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmalarında ise
çalışma saatinin esas alınacağı, 5 dakikalık teneffüsün yeterli bulunmaması nedeniyle
teneffüsler 10 dakika olarak düzenlenmektedir.
163- Tüm mesleki ve teknik orta öğretim programlarının öğretim süresi 4 yıla
çıkarıldığından, sorumlu dersi olmaksızın 12. sınıfa geçen teknik lise ve Anadolu teknik lisesi
öğrenciler için meslek lisesi diploması düzenlenmesi uygulamasına son verilmektedir. Mevcut
öğrencilerin hakkının korunması amacıyla geçici 3 üncü madde düzenlenerek madde
yürürlükten kaldırılmaktadır.
166- Okul koruma derneği maddeden çıkarılmaktadır.
170- Tabelalarla ilgili olarak “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği”
hükümlerine göre düzenleme yapılmasına yer verilmiştir.
171- Olgunlaşma enstitülerinde alan dallara ait tasarım, üretim planlaması ve
uygulamalarına yer verilmektedir.
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175- Nöbet yerleriyle nöbet günlerinin okul yönetimince belirlenmesi, pansiyonlu
okullarla hafta sonunda eğitim yapılan kurumlarda bu günlerde de nöbet görevi verileceği
hükmüne yer verilmektedir.
176- Yatılı kursiyerlerin de evci çıkmaları konusuna yer verilmektedir.
179- İşletme belirleme komisyonlarından sektör koordinatör şefi çıkarılmış, ilgili
alan/bölüm şefine yer verilmiştir.
181- 20’den az personel çalıştıran işletmelerin de işyeri belirleme komisyonlarınca
incelenmesi hususuna yer verilmiştir.
182- Sözleşmenin imzalanma zamanı ve tek taraflı olarak feshinin yapılamayacağına
ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
183- Orta öğretimdeki yeni yapılanmaya göre öğretim süresinin dört yıla çıkarılması
ve mesleki eğitimin 10 uncu sınıfta başlaması nedeniyle düzenleme yapılmıştır. Öğrencilerin
henüz dal eğitimi almamış olmaları nedeniyle 11 inci sınıfta zorunlu haller dışında işletmeye
gönderilmesi uygun bulunmamaktadır. Sağlık eğitiminde öğrenciler 11 inci sınıfta
hastanelerde uygulamalı eğitim almak durumunda olduklarından, bu hususun yönerge ile
düzenlenmesi uygun görülmektedir.
211- İş Kanununun numarası değiştirilmektedir.
213-Sosyal Sigortalar Kurumunun işleyişinin bilişim teknolojileri kullanılarak
elektronik ortama aktarılması nedeniyle mevzuat sürekli değişmektedir. Mevzuattaki
gelişmeler çerçevesinde güncellenmiştir.
215-216-217-218-220 ve 228 inci maddelerde geçen Sosyal Sigortalar Kurumu ibaresi
Sosyal Güvenlik Kurumu olarak değiştirilmektedir.
221- İşletmelerde mesleki eğitime giden öğrenci/çırak/kursiyerlerin esas işvereninin
işletme sahibi olduğu kursiyerler açısından da belirlenmektedir.
224- Devamsızlık nedeniyle başarısız duruma düşen öğrenci/kursiyerlerin işletmeyle
sözleşmelerinin feshi ve sigorta primi ödemesine son verilmesi hususları eklenmiştir.
226- Üst üste özürsüz olarak 3 gün işletmeye devamsızlık yapan öğrencilerin
durumunun en geç beş iş günü içinde okul/kuruma yazılı olarak bildirme yükümlülüğü
getirilmekte, işletmede bulunması gereken günlerde okul/kurum yönetimine bildirilmiş özrü
bulunan öğrenci/kursiyerlerin durumunun da ilgili kurumca işletmeye bildirilmesi
yükümlülüğü getirilmektedir.
227-SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri nedeniyle çırak ve öğrencilerin
birinci kademe sağlık kuruluşlarına sevklerinin yapılması ön görülmektedir. Yeni uygulamaya
konulan sisteme göre birinci kademe sağlık kurumlarına sevk zorunluluğu da ortadan
kalkmıştır.
233- İşyeri açma belgesi verilmesine ilişkin düzenlemede, özel kanunlarla düzenlenen
işyeri açma yetkisi dikkate alınarak istisnalar getirilmektedir.
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238- Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği çıktığından, yönetmeliğin adı
değişmektedir.
242- Çıraklık eğitimi dışında alınan belgelerin değerlendirilmesinde, fiili askerlik
süresi içerisinde öğrenilmiş olan meslekle ilgili bilgi ve pratik eğitim değerlendirilmektedir
253-1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim
Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
yansıtılmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Okul
Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda düzenleme yapılmıştır. Eğitici kol yerine öğrenci
kulübü terimi getirilmiştir.
Müdüre, veri tabanı üzerinden bilgi alış verişi için sorumluluğuna verilen konuları
onaylama, bilişim teknolojilerinden azami derecede yararlanılması için tedbir alma, döner
sermaye çalışmalarının “Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim,Atölye ve
Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
uygun olarak yürütülmesi gibi görevler yüklenmiştir.
254-Okul Koruma Dernekleri ile Vakıflarının okul ve kurumlarla organik bağının
kalmaması ve Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi nedeniyle yeni düzenleme
yapılmıştır.
Müdür başyardımcısına, aylık karşılığı ders görevini doldurmayan öğretmenler ile
dağıtılamayan dersleri milli eğitim müdürlüğüne bildirilmek üzere müdürün onayına sunma,
memurlar ve diğer personelin işbölümünü planlayıp müdürün onayına sunma, 5018 sayılı
kanuna göre gerçekleştirme görevlisi görevini yerine getirme, mezunları izleme ve işe
yerleştirme biriminin etkinliklerinin yürütülmesi yükümlülükleri getirilmiştir.
255- Güncel uygulamalar dikkate alınarak müdür yardımcısının görevlerinin bir kısmı
yeniden düzenlenmiş, elektronik ortamda bilgi alış verişi ile ilgili olarak verilen görevler,
mezunları izleme ve işe yerleştirme biriminin etkinliklerini yürütme, toplam kalite yönetimi,
okul tanıtım, yayın, internet sayfası, proje hazırlama gibi ekip ve komisyonlara başkanlık
etme gibi görevler eklenmiştir.
256- Teknik müdür yardımcısına, satın alma işlemlerinde ihale komisyonuna
başkanlık etme, görevlerinin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde
yararlanma, döner sermaye çalışmalarının değişen mevzuatına uygun olarak yürütme
görevleri verilmiştir.
257- Pansiyon müdür yardımcısına, günlük yemek tabelasında hazırlanan yemeklerin
24 saat saklanmasının sağlanması, pansiyon kapasitesinden azami derecede yararlanmak
üzere tedbir alınması, öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi, parasız yatılılıktan bursluluğa,
bursluluktan parasız yatılılığa geçiş için başvuran öğrencilerle ilgili işlemlerin yürütülmesi,
mezun olan, ayrılan ve yedekten kayıt olan yatılı öğrencilerle ilgili bilgileri ilgili birime
bildirme görevleri verilmektedir.
258- Koordinatör müdür yardımcısının atanmaya esas branşı atölye, laboratuvar ve
meslek dersleri öğretmenliği olan öğretmenler arasından atanması net olarak ifade edilmekte,
koordinatör öğretmenlerin izlenmesi ve işletmelerde mesleki eğitimle ilgili iş ve işlemlerin
düzenli olarak yerine getirilmesi görev ve sorumlulukları verilmektedir.
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259- Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine atanacakların niteliklerine ve
atama şekline yer verilmekte sektör koordinatörlüğü ve mesleki rehberlik şeflikleri maddeden
çıkarılmaktadır.
260-.Şeflerin görev, yetki ve sorumluluklarının Yönerge ile düzenlenmesi
öngörülmektedir.
262- Olgunlaşma enstitüleri bünyesindeki Araştırma Bölüm Şefliğinin görev ve
çalışma esasları belirlenmektedir.
263- Olgunlaşma enstitüleri bünyesindeki Tanıtım ve Pazarlama Bölüm Şefliğinin
görev ve çalışma esasları belirlenmektedir.
264-Öğretmenlerin görevlerine,
- Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile eğitici kolların öğrenci kulübüne dönüşmesi,
- Mesleki konularda araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak arşiv oluşturması, bunu
eğitim-öğretimde kullanması,
- Alanı ile ilgili konularda proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapması,
- Bilişim teknolojilerinden yararlanma,
- Öğrenci-veli işbirliğine ve rehberliğe önem vermesi
konuları eklenmiştir.
265-Bir çok okul ve kurumda öğretmenlikteki kıdemi 20-25 yılın üzerinde olan
öğretmen sayısının fazla olması nedeniyle nöbet hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan
sorunları ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. Bayan öğretmenlere doğumdan önce üç ay,
doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmemesi hususuna yer verilmektedir. (657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesine göre bir yaşından küçük çocuklarını
emzirmeleri için süt izni verilmektedir)
267- Mevcut düzenlemede, norm kadro fazlası öğretmenlere koordinatörlük görevi
verilemeyeceği hususuna yer verilmiştir. Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün
2007/19 sayılı Genelgesinde benzer hususlara yer verilmesi üzerine eğitim sendikalarınca
dava konusu edilmiş ve Danıştay Onbirinci Dairesinin Esas No: 2007/2642 sayılı kararıyla bu
Yönetmeliğin 267 nci maddesinin Yürütmenin Durdurulmasına Karar verilmiştir.
İşletmelerde mesleki eğitim uygulamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak
üzere aksaklıkları giderecek düzenlemelere yer verilmiştir.
Sağlık meslek liselerinde koordinatörlük görevi ile ilgili hususların yönerge ile
düzenlenmesi öngörülmektedir.
269- Rehber öğretmenlerin, mesleki rehberlikle ilgili çalışmaları koordinatör müdür
yardımcısı ile işbirliğinde yürütmesi ve mezunların izlenmesi ve işe yerleştirme birimi
çalışmalarına katılması görevleri verilmektedir.
271- Maddeye, 5450 sayılı Kanunla Bakanlığımıza devredilen turizm eğitim
merkezlerinde görevli sözleşmeli eğitici ve öğretici ile proje uzmanı kadrolarına ve
görevlerine yer verilmektedir.
278– Ayniyat memuru yerine, Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır kayıt ve kontrol
yetkilisi görevlendirilmesi ve görevlerine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
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283- Aşçıya, günlük yemeklerin örneğinin 24 saat saklanması, mutfakta koruyucu
güvenlik tedbirlerinin alınması görevleri verilmektedir.
Geçici Madde 3- Tüm mesleki ve teknik orta öğretim programlarının öğretim süresi 4
yıla çıkarıldığından, sorumlu dersi olmaksızın 12. sınıfa geçen teknik lise ve Anadolu teknik
lisesi öğrencileri için meslek lisesi/Anadolu meslek lisesi diploması düzenlenmesi
uygulamasına son verilmektedir. Mevcut öğrencilerin hakkının korunması amacıyla geçici
madde düzenlenmiştir.

10/10

